
لبیت )ع(                              معارف اهل ا تحقیقات ونشر   ماه هر اول روز مناز از بعد دعای                                                                                                                                                                                                                 موسسه 
 

 
1 www.ahlolbait.com 

 
 

 ماه هر اول روز نماز از بعد دعای   

 :بخواند نماز اول هر ماه از بعضی روایات نقل است که بعد از

 

ِ ِرْزُقَها ْرِض ِإال لََعَ اَّلله ٍة ِِف اْْلَ ِحمِي َو َما ِمْن َدابه ِن الره ْْحَ ِ الره   ِبْسِم اَّلله

اى در زمين نيست، مگر اينكه روزى او   اش هميشگى است، هيچ جنبنده به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى

  بر خدا است

 

َها َو ُمْسَتْوَدَع   َها ُكلٌّ ِِف ِكَتاٍب ُمِبٍي َو َيْعََلُ ُمْسَتَقره

 .و امانگاهش را خدا مى داند، همه اينها در كتابى روشن است  و قرارگاه

 

ُ ِبُضرٍّ َفال ََكِشَف َلُه ِإال ُهَو  َسْسَك اَّلله ِحمِي َو ِإْن ََيْ ِن الره ْْحَ ِ الره   ِبْسِم اَّلله

  گر خدا به تو زيانى رساند، جز او كسى برطرفاش هميشگى است، ا به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى 

 كننده آن نيست،

 

ِحمُي  یُب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو ُهَو اْلَغُفوُر الره ْْيٍ َفال َراده لَِفْضِلِه ُُيِ   َو ِإْن ُيِرْدَك ِبخَ

رساند،   بخواهد مى  از بندگانش هركس اى نيست، آن را به  اگر خيرى را براى تو بخواهد، فضل او را بازگرداننده و

 .و او آمرزنده و مهربان است
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 ِ َة ِإال ِباَّلله ُ ال ُقوه ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرا َما َشاَء اَّلله َعُل اَّلله ِحمِي َسَيجْ ِن الره ْْحَ ِ الره  ِبْسِم اَّلله

دهد،   قرار مى  رى آسانىدشوا اش هميشگى است، خدا به زودى پس از  نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى به

 خدا، آنچه خدا خواست همان شود، نيرويى نيست مگر به

 

ِ ِإنه  َحْسُبَنا ْمِري ِإََل اَّلله
َ

ُض أ َفوِّ
ُ

ُ َو ِنْعَم اْلَوِكیُل َو أ ْنَت ُسْبحَاَنَك ِإّنِّ  اَّلله
َ

َ َبِصٌْي ِباْلِعَباِد ال ِإَلَه ِإال أ  اَّلله
َي  اِِلِ  ُكْنُت ِمَن الظه

بيناى به بندگان است، معبودى  كه خدا  گذارم  ا را بس است و نيكو كارگشايى است، كارم را به خدا وامىم خدا

 جز تو نيست، من از ستمكاران بودم،

 

ْنَت َخْْيُ اْلَواِرِثَي 
َ

ْنَزْلَت ِإََله ِمْن َخْْيٍ َفِقٌْي َربِّ ال َتَذْرِّن َفْردا َو أ
َ

 َربِّ ِإّنِّ ِِلَا أ

 .از خير برايم فرود آرى نيازمندم، پروردگارا مرا تنها مگذار، كه تو بهترين وارثانى  من به آنچهپروردگارا 

 


